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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA ao Exmº. Senhor Silval Barbosa, Governador do Estado, com cópia ao 
Senhor Cinésio Nunes de Oliveira, Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação 

Urbana, no sentido de viabilizar recuperação da rodovia MT 451 Adauto Leite, com 
execução de operação tapa buracos, limpeza de sarjetas, pintura de meio fio, roçada de 
lateral e recuperação de sinalização.  

 
O Poder Público Estadual deve promover ações que resultem nas 

realizações destes serviços na rodovia MT 451 que liga a MT 060 a BR 070, com objetivo 
de melhorar a visibilidade dos motoristas que trafegam nessa rodovia. 

 

Solicitamos providências urgentes neste aspecto, tendo em vista que a 
falta de roçadas, bem como os demais cuidados necessários são essências para a 
segurança de quem transitam na MT 451 tendo em vista que em muitos pontos é 

impossível de se usar o acostamento, bem como muito das placas de sinalização estão 
completamente sumidas no meio do mato. 

  
 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 25 de março de 2013. 

 
 

 
                           Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 

 

 

 


